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Radio Lede
105.1 FM

of www.radiolede.be
Elke zondag van 11 tot 12 uur.
Heruitzending elke donderdag
van 18 tot 19 uur.
Ook 24/24 webradio op www.radiolede.be

Gemeentelijke
erkenning
sportorganisatoren
Deze erkenning is een voorwaarde om in aanmerking te
komen voor:
• ﬁnanciële ondersteuning;
• logistieke en materiële ondersteuning;
• lagere prijscategorie bij gebruik van bepaalde gemeentelijke
lokalen;
• het uitschrijven van ﬁscale attesten.
Sportorganisatoren die erkenning willen voor de periode
van 1 januari tot en met 31 december moeten de
aanvraagformulieren indienen bij de sportdienst uiterlijk
op 15 november. De bekendmaking van de erkenning zal
plaatsvinden uiterlijk op 15 december.
Je kan het reglement en de aanvraagformulieren afhalen bij
de sportdienst.

Vind ‘Gemeente Lede’
leuk op Facebook!

Publicatie overlijdens
Voor de laatste info over de
wegenwerken, surf naar
www.lede.be/wegenwerken.

In het kader van de nieuwe privacywetgeving GDPR werd beslist geen overlijdens meer te publiceren. Hiervoor werd eerst
advies gevraagd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (de
vroeger Privacycommissie).

Lede informeert is een uitgave van het gemeentebestuur Lede en wordt 11 maal per jaar verspreid. // Verantwoordelijke uitgever:
Roland Uyttendaele // Communicatieambtenaar en eindredacteur: Renske De Bremme // Coördinatie en briefwisseling:
Communicatieambtenaar / Gemeente Lede / Markt 1 / 9340 Lede / T 053 60 68 10 / F 053 80 33 09 / communicatie@lede.be //
Oplage: 8.400 ex. - Website: www.lede.be - E-mail: gemeente@lede.be.
Niets uit deze publicatie mag worden overgenomen behoudens toelating van het gemeentebestuur.
Het volgende nummer verschijnt op woensdag 14 november. Heb je geen exemplaar ontvangen, geef dan zeker een seintje!
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Je thuis delen verrijkt je leven!
Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Wij spraken met Veerle en Kim uit Smetlede, pleegouders
van een meisje van één jaar.
Hoe kwamen jullie in contact met pleegzorg?
Veerle: Ik werk als apotheker en vele jaren geleden kwam
ik via een patiënt in aanraking met pleegzorg. Zij had een
pleegdochter en ik wist toen al dat ik ooit pleegouder
wou worden.
Kim: Toen ik Veerle leerde kennen, kwam ik er al snel
achter dat zij heel empathisch en zorgzaam ingesteld is.
We zijn samen naar een infoavond over pleegzorg
gegaan. Daarna heeft het nog eventjes geduurd voor
we ons effectief kandidaat hebben gesteld, maar vanaf
dan kwamen we wel in een stroomversnelling terecht.
Hoezo?
Kim: In september 2017 hebben we ons eerste
gesprek gehad met de pleegzorgdienst en een week
later waren we al gestart met de vormingsavonden.
Veerle: De volledige intakeprocedure werd afgerond
eind november en op 29 december 2017 mochten we
onze kleine meid (toen 4 maand oud) ophalen!
Is het moeilijk om het ouderschap te delen?
Kim: Met haar biologische ouders is er momenteel
geen contact. Wel gaat ze maandelijks een dagje naar
haar biologische grootouders, die haar met veel liefde
omringen. Binnenkort zal ze ook haar broertje en zusje
ontmoeten, die allebei sinds kort ook in een pleeggezin
verblijven.
Veerle: Eigenlijk is het ergens ook een verrijking, want er
staat een heel netwerk van mensen klaar die voor haar
zorgen en haar graag zien. En dat is waar het uiteindelijk
om draait: haar kansen voor de toekomst geven!

Hoe reageerde jullie omgeving?
Kim: De reacties zijn overwegend positief! Toen we wisten
dat onze kleine meid eraan kwam, moest er nog heel veel
georganiseerd worden. We kregen daarbij veel steun van
familie en vrienden. Verzorgingsmateriaal, kleertjes, speelgoed … werd van zolder gehaald en naar ons gebracht.
Veerle: We krijgen vaak de reactie van andere mensen dat
het heel nobel is wat we doen, en dat zij het niet zouden
kunnen. Ik geef toe dat het niet altijd even evident is,
maar uiteindelijk is het gewoon onze taak om liefde en
warmte te geven aan een kind en dat is wat elke ouder
doet! En de liefde die je terugkrijgt, is onschatbaar!
Bedankt voor het gesprek!

Heb jij nog een plekje vrij?

n 4.000 pleeggezinnen.
In Vlaanderen zijn er zo’
kinderen, jongeren en
Ook dicht bij ons zijn er
perking die het moeilijk
volwassenen met een be
ge
ouders voor korte of lan
hebben. Vaak omdat hun
nen
zin
ge
eg
Ple
n.
zorge
tijd niet voor hen kunnen
is. Daar kunnen ze vooral
thu
e
uw
nie
een
geven hen
de kans om te groeien
zichzelf zijn en krijgen ze
richting toekomst.
warmte en veiligheid
Kan jij een kind structuur,
r zijn/haar ouders?
bieden, met respect voo
en wil je pleegouder
Heb jij nog een plekje vrij
l in voor een van onze
worden? Schrijf je dan sne
de buurt.
infomomenten bij jou in
ostvlaanderen.be,
Surf naar www.pleegzorgo
1 91 91 02 of mail
bel naar 0800 30181, 047
vlaanderen.be.
naar info@pleegzorgoost

4

leeft

Indietronic
Indietronic is een Leedse culturele vereniging, opgericht door Jurgen De Mol en
Joris Blondeel. De vereniging organiseert, met de hulp van ongeveer 25 vrijwilligers, Indietronic Fest in GC De Volkskring. Op zaterdag 20 oktober gaat het
festival voor de derde keer door.

Indietronic Fest focust op elektronische bands en muzikanten uit België. Daarbij
wordt bewust niet gezocht naar commerciële bands, maar kiezen we consequent
voor inventiviteit en originaliteit. Op de twee voorgaande edities brachten we zo
onder andere illustere namen als Milan W, FÄR, Gin Devo, Samowar, Avondlicht
en Meteor Musik naar Lede. Dit zijn stuk voor stuk artiesten die zowel nationaal
als internationaal een palmares hebben opgebouwd in de muziekscene.
Daarnaast willen we via het festival ook een podium bieden aan Leedse of regionale artiesten (muzikanten, producers, dj’s ...) in het genre. We zijn dan ook heel
ﬁer dat we Leedse creatievelingen als DJ Polska, Saints By Nite, Doigsven en
DJ Philippe Vlaemminck al te gast hadden.
Op de derde editie van Indietronic Fest is de vierkoppige Gentse alternatieve
live-sensatie Rumours onze headliner. Zij pakten eerder dit jaar uit met een
langverwacht en positief onthaald debuutalbum. Een van de bandleden van
Rumours is trouwens Stefanie Mannaerts - bekend van de rockband Brutus.
Daarnaast zijn er in de grote zaal ook nog live-concerten van Seizoensklanken,
MONOMONO en Lingerwalt met aansluitend dj-sets van Philippe Vlaemminck
en DJ Polska.
De foyer van het cultuurcentrum fungeert tijdens het festival opnieuw als loungebar en chill-out, met dj-sets van Maxalto en Matter Of Speaking.
Voor het eerst werkt Indietronic ook samen met Ledenaar Ann Keymeulen van
L’art du fromage. Zij verzorgt de catering op het festival en legt hierbij de
nadruk op kwalitatief voedsel: regionaal, artisanaal, korte keten.
De toegangsprijzen voor al dat fraais is - dankzij onze gulle Leedse sponsors opnieuw erg democratisch. In voorverkoop betaal je 10 euro. Aan de kassa
bedraagt de toegangsprijs 15 euro.
Meer info via de Facebookpagina van Indietronic Fest.
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DIAMANTEN BRUILOFT (60 JAAR)

Augustus De Rick & Maria Van Wesemael
Lede, 19 september 1958

GOUDEN BRUILOFT (50 JAAR)

Gerard Impens & Magda Christiaens
Welle, 30 juli 1968

François Van de Wiele & Magda Paerewijck
Nieuwerkerken, 30 augustus 1968

VIERGESLACHT

Willy De Rick & Imelda Van Biesen
Buizingen, 14 september 1968

Herman De Munter & Roza Bonnaerens
Lede, 20 september 1968

Roger Tavernier (78 jaar), Pascal Tavernier (52 jaar), Kevin Tavernier
(26 jaar) en Liam Tavernier (5 maanden)
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Kanker is ingrijpend. De behandeling vergt veel van
patiënten en hun omgeving. Gelukkig overleven steeds
meer mensen de ziekte. Kanker kan steeds beter worden
behandeld, waardoor het almaar meer een chronische
ziekte wordt waarmee men moet (leren) omgaan.
Want wie kanker overleeft, ondervindt vaak nog
langdurige gevolgen. In Vlaanderen leven al ruim een
kwart miljoen mensen met de gevolgen van kanker.

op om alle mensen die kanker hebben (gehad) en hun
omgeving te tonen dat ze er niet alleen voor staan.
Toon je betrokkenheid en speld het gele lintje op als
symbool van solidariteit. Deel tijdens de Dag tegen
Kanker het gele lintje via Facebook, Twitter of Instagram
met #dagtegenkanker.
Je kan ook een gratis gepersonaliseerd kaartje naar een
kankerpatiënt, naaste of hulpverlener sturen.

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker op donderdag
18 oktober de Dag tegen Kanker. We roepen iedereen

Alle info vind je op www.komoptegenkanker.be.

VACATURE

2 WERVINGSRESERVES ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
niveau C1-C3
AANBOD
Er worden 2 wervingsreserves aangelegd:
• administratief medewerker algemene diensten:
secretariaat, ﬁnanciën, burgerzaken, technische
dienst – subdienst administratie, stedenbouw, milieu
en landbouw.
• administratief medewerker vrijetijdsdiensten:
jeugd, cultuur, sport, bibliotheek en buitenschoolse
kinderopvang. Deze creatieve medewerkers moeten
zich ﬂexibel kunnen opstellen voor avondvoorstellingen, weekendwerk …
De wervingsreserves worden vastgelegd voor de duur
van één jaar. Deze kunnen verlengd worden met één
jaar. Bij afwezigheden van personeel of toename van
werk kan geput worden uit deze wervingsreserve.
Afhankelijk van de nood aan personeel en van je plaats
op de rangschikking kan jou een deeltijds of voltijds
contract van bepaalde of onbepaalde duur aangeboden
worden.

AANWERVINGSVOORWAARDEN
• Je bent houder van een gehomologeerd of door de
examencommissie van de Staat of van een van de
gemeenschappen voor secundair onderwijs uitgereikt
getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
• Je hebt een rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B.
• Je slaagt in aanwervingsexamen.
PROCEDURE
Om deel te nemen aan een selectieprocedure stuur je jouw
sollicitatie uiterlijk 9 november 2018 (datum poststempel
is bepalend) naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 9340 Lede. Je kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs op het secretariaat of bij de personeelsdienst.
Sollicitaties die achtergelaten worden in de brievenbus of
per mail verstuurd zijn, komen niet in aanmerking.
Belangrijk: Het betreft 2 aparte procedures. Wie wil
deelnemen aan de procedures van beide wervingsreserves,
moet zich dus twee keer kandidaat stellen. Vermeld
duidelijk of je beschikt over een rijbewijs en voor welke
vacature je solliciteert.
Meer info vind je op www.lede.be of bij de personeelsdienst.
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De vijfde nationale actiedag inzake de strijd tegen
inbraken gaat dit jaar door op vrijdag 26 oktober.
FOD Binnenlandse Zaken, de federale politie, provincies,
politiezones en gemeenten, burgers, verenigingen en
private partners werken samen om inbraken te bestrijden.
Een absolute noodzaak, gezien in België meer dan
6 inbraken per uur worden geregistreerd!
Acties
Van 22 tot 28 oktober vinden er sensibiliseringsacties plaats. Voor acties in de buurt, surf naar
www.1dagniet.be. Maar je kan ook zelf iets organiseren!
Plan een borrel met je buren. Zo leer je elkaar kennen en
kan je eventuele verdachte handelingen in je buurt beter
opsporen. Of maak een Facebookpagina aan voor je
straat of buurt, waarop informatie en tips tegen inbraken
worden gedeeld. Op www.1dagniet.be kan je je eigen
initiatief posten en ideeën van andere initiatiefnemers
vinden.
Preventie
Welke maatregelen kan je nemen om van je woning een
veilige plek te maken? Inbraakpreventie begint bij het
aannemen van goede gewoonten zoals:

• altijd de deuren en ramen op slot doen,
zelfs bij een korte afwezigheid;
• aantrekkelijke voorwerpen zoals een draagbare
computer, smartphone, GPS ... opbergen;
• de indruk geven dat er iemand aanwezig is in je woning
door verlichting met tijdschakelaars te gebruiken, aan je
buren te vragen om de rolluiken omhoog en omlaag te
doen ...
Deze preventiemaatregelen zijn gratis en makkelijk uit te
voeren.
Op www.1dagniet.be vind je bovendien preventietips
en zelfs een app waarmee je de zwakke plekken van je
woning op het vlak van de veiligheid kan analyseren en je
waardevolle voorwerpen kan registreren.
Diefstalpreventieadviseur
Wil je meer doen? Doe een beroep op de
diefstalpreventieadviseur. Hij komt gratis naar je toe
om de zwakke punten inzake de beveiliging van je
woning te analyseren en doet aanbevelingen om de
risico’s te verminderen. Niets is verplicht, je beslist zelf
welke preventiemaatregelen je al dan niet wenst toe te
passen. Dit is bovendien gratis. Maak een afspraak via
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu of op 053 60 64 64.

Vervoer op maat – GC De Volkskring
Proefproject

Je wil graag naar een voorstelling in GC De Volkskring
maar geraakt er niet? Geen nood! Dit theaterseizoen
bieden we je voordelig vervoer op maat aan! Voorlopig
komen enkel de voorstellingen die georganiseerd
worden door de gemeente in aanmerking. Een overzicht
hiervan en extra informatie over dit project vind je op
www.volkskring.lede.be. Een autorit reserveren doe je
eveneens via deze website.

Dit proefproject is een initiatief van VZW Mobar,
GC De Volkskring en het departement Mobiliteit en
Openbare Werken van de Vlaamse overheid.
Voor algemene info omtrent dit project kan je terecht
bij info@mobar.eu.
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#AllemaalMensen, onderweg naar beter
Actieweekend
Na een geslaagd eerste campagne
jaar laat 11.11.11 het thema vluchtelingen en migratie niet los. Miljoenen
migranten en vluchtelingen zijn onderweg naar beter: een veilige thuis,
een gezond klimaat, gelijke rechten,
een goede school, betaalbare zorg
... We verdienen allemaal een waardig leven. We zijn #AllemaalMensen
met dromen en verwachtingen.
11.11.11 blijft daarom campagne
voeren voor een humaan en solidair
migratiebeleid. We blijven aandringen
op een menswaardige behandeling
van vluchtelingen. We willen dat

politici zorgen voor veilige routes, de
oorzaken van migratie aanpakken en
eerlijk over migratie communiceren.
Een ander migratiebeleid is mogelijk
en noodzakelijk, daar geloven wij in.
Doe jij mee? Je warmte en solidariteit tonen is eenvoudig! In het
weekend van 11 november zamelen we geld in door de verkoop van
chocolade, kaarten en stiften. Wil
je, samen met vrienden of je vereniging, meewerken, neem dan contact
op met de dienst cultuur.
Alvast hartelijk dank!

Vergunning inname openbaar domein
Je moet de vergunning minstens drie dagen op
voorhand aanvragen. Indien er omwille van werkzaamheden een straat of voetweg moet afgesloten worden,
moet de aanvraag veertien dagen op voorhand
gebeuren.
Indien de inname van het openbaar domein langer
dan drie dagen duurt, wordt er een belasting geheven.
Het belastingsreglement vind je ook terug op
www.lede.be.

Bij bouw- of verbouwwerkzaamheden is het soms nodig
dat er een container, stelling, torenkraan, werfkeet …
wordt geplaatst op het openbaar domein (bijvoorbeeld
op de rijbaan of het voetpad). Zo een inname van het
openbaar domein kan enkel mits voorafgaandelijke en
schriftelijke toelating van de burgemeester.
Digitale aanvraag
Vroeger kon je deze vergunning aanvragen via telefoon,
e-mail of per brief. Vanaf nu kan dit enkel via een digitaal
aanvraagformulier. Dit formulier vind je terug op
www.lede.be bij de rubriek Bouwen en wonen - Vergunningen. Je vindt hier ook extra info over hoe je dat
formulier moet invullen.

Ontlenen van verkeersborden Verboden te parkeren
De aannemer of aanvrager moet zelf instaan voor
de tijdelijke verkeersborden (die voorzien zijn in de
signalisatievergunning) bij een inname van het openbaar
domein voor werken.
Je kan bij de gemeente maximum twee tijdelijke
verkeersborden ontlenen voor maximum 7 dagen.
Deze borden kan je ook aanvragen voor een verhuis
of levering.
Voor het aanvragen van deze borden moet je je eerst
registeren bij de dienst verkeer (minimum 24 uur voor
het gebruik van de borden). Na de registratie moet je de
borden afhalen en terugbrengen naar het depot van de
technische dienst, Wichelse steenweg 7.
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in Lede

Workshop grime

Wat doe je in de kou?

Het mag eens wat meer zijn dan een prinses of
een piraat! Maar iemand omtoveren, hoe begin je
eraan? In deze workshop creëren we de stoerste,
coolste en mooiste designs! Met een beetje tips
en wat truckjes proberen we alles uit … op elkaar.

Op vrijdag 19 oktober nodigt de
Preventiewerkgroep Vooruit met de geit alle
leerlingen van het eerste secundair uit voor deze
voorstelling van Paco Producties. Wat doe je in de
kou? is een boeiend toneelstuk over jonge mensen
met een desastreus verleden maar een hoopvolle,
nieuwe toekomst.

De workshop is voor kinderen van 8 tot 12 jaar en
gaat door in het knutselatelier op zaterdag
24 november van 14 tot 17 uur.
Je kan vanaf 6 november inschrijven bij de
jeugddienst. Deelnemen kost 12 euro, met een
UiTPAS aan kansentarief betaal je 1,50 euro.

Theatervoorstelling

Vandaag wordt Rutgers droom werkelijkheid: zijn
discotheek The Survival opent de deuren. Deze
tent is volledig drugs-, alcohol- en tabaksvrij.
Ook voor geweld, stress, ruzies of agressie is er
geen plaats. Hij doet dit alles ter nagedachtenis
van zijn overleden broer Carlos, wiens leven één
grote puinhoop was. Verslaafd aan drugs en
totaal aan de grond heeft hij enkele jaren geleden
zelfmoord gepleegd.
Na de voorstelling zorgt een dj voor een
spetterende fuif! Breng gerust leeftijdsgenootjes
mee. De fuif is drugsvrij: drugs, alcohol en tabak
zijn dus strikt verboden.
De voorstelling en de fuif gaan door in GC De
Volkskring. De deuren openen om 19 uur, de
voorstelling start om 19.30 uur. De fuif duurt tot
23 uur.
De toegang is gratis, een drankje kan je kopen
aan 1,5 euro.

Heksentocht
Vrijdag 26 oktober gaan we weer griezelen
tijdens de jaarlijkse Heksentocht! Je start aan
De Bron tussen 19.30 en 21 uur en moet voor
middernacht aankomen. Draag zeker aangepast
schoeisel en breng een zaklamp mee. Bovendien
krijgt iedereen een verrassing!
Deelnemen kost 6 euro. Je kan je vooraf niet
inschrijven.
Voor meer info kan je terecht bij voorzitter van
het feestcomité op 0472 39 38 56. Neem ook
contact op als je wil helpen.

Opening carnavalsseizoen 2019
Op zondag 11 november wordt naar jaarlijkse
traditie het carnavalsseizoen ofﬁcieel geopend.
Dit gaat door in Huize Moens om 11.11 uur.
We stellen dan ook de kandidaten Prins carnaval
en Miss Bette en het gekozen vlagje voor de
carnavalsafﬁche voor.
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De jeugdraad
Zwartepietendag
De veren van señorpiet

De jeugdraad is een ofﬁcieel
adviesorgaan van het gemeentebestuur
en geeft advies over al wat kinderen
en jongeren aanbelangt. De raad komt
maandelijks samen om het gemeentelijk
jongerenbeleid te bespreken. Naast een
adviserende taak organiseert de jeugdraad samen
met de jeugddienst ook activiteiten: Waterpretdag,
Zwarte Pietendag, Tuttenboomdag, Debattle,
Dag van de jeugdbeweging …
In de jeugdraad zetelen jongeren uit verschillende
plaatselijke jeugdwerkinitiatieven (jeugdbewegingen,
jeugdhuizen, leerlingenraad …) en andere
geïnteresseerde jongeren. Op dit moment bestaat
de jeugdraad uit enkele onafhankelijke leden samen
met leden van Chiro Nele Lede, Chiro St. Lutgardis
Papegem, KSA St. Gerolf Lede, Scouts en Gidsen Lede,
Animananas - monitorenwerking speelplein Krawietel,
Jeugd Rode Kruis, Dansend Volkje Lede, Jong N-VA
Groot Lede en de leerlingenraad van het SMC.
Na de verkiezingen wordt de raad opnieuw
samengesteld. Wie interesse heeft, kan mailen naar
jeugdraad@lede.be.

In het Pietenhuis gaat alles zijn gewone gangetje.
Pakjespiet en Boekenpiet hebben het druk,
Deugenietpiet haalt enkele flauwe grapjes uit en
Señorpiet ziet erop toe dat alles verloopt zoals het
hoort. Maar de rust wordt al snel verstoord! Narcissus,
een ijdele slechterik, wil niets liever dan de prachtige
veren van Señorpiet stelen. Hij hoopt daarmee nog
mooier te worden dan hij nu al is. Dat terwijl de Sint
net eventjes aan het uitrusten was. Als dat maar
goed komt!

Op woensdag 7 november komt de Sint naar GC De
Volkskring voor alle kinderen tot het tweede leerjaar.
Tijdens deze drukke dagen vragen we, omwille van de
vergevorderde leeftijd van de Sint, kinderen te laten
begeleiden door een volwassene.

Dag van de jeugdbeweging
Vieruurtje in het park!
De hoogdag van de jeugdbewegingen komt eraan!
Kinderen, leiding en oud-leiding trekken op vrijdag
19 oktober massaal naar school in hun uniform.
Kom vanaf 15.45 uur in uniform naar het park achter
Huize Moens en vier deze dag met ons mee.
Wij voorzien een vieruurtje, springkastelen, kinder-dj,
spelletjes … Voor de ouders is er dit jaar een cavabar!
Omruilvoordeel: zie pagina 16.

De voorstelling duurt ongeveer een uur. Er is een
opvoering om 14 uur en een om 16.30 uur.
Wil je de Sint en zijn Pieten ontmoeten? Dat kan!
Je krijgt een geschenkje en er kan een foto genomen
worden. Trek hiervoor best een half uurtje uit.
Kaarten kan je kopen bij de jeugddienst en kosten
6 euro, met je UiTPAS aan kansentarief is dat 1,5 euro.
De verkoop gaat door op woensdag 24 oktober van
13.30 tot 16 uur en op donderdag 25 oktober van
16 tot 19 uur.
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Rien à déclarer
Seniorenﬁlms

Deze Frans-Belgische komedie wordt
vertoond op maandag 22 oktober om
14 uur in GC De Volkskring. Tickets kan je
vooraf te kopen bij de cultuurdienst of
bij aanvang van de ﬁlm in GC De
Volkskring.
Een ticket kost 2 euro, een ticket met
kofﬁe en gebak kost 5 euro (vooraf bij
de cultuurdienst). Meer info via
seniorenﬁlms@lede.be of op 053 60 68 61.

Lede Gesmaakt
op stap in Wanzele
Neem op zondag 18 november deel aan de
culinaire gezinswandeling in Wanzele en geniet
mee van cultuur, natuur en lekker eten! Voor de
kinderen voorzien we een leuke zoektocht.
Je kan starten tussen 11 en 12 uur in het
ontmoetingscentrum van Wanzele. De wandeling
van 6 kilometer eindigt ook hier. Je kan dan
genieten van het optreden van The Golden Voice
(15 uur), kinderanimatie en nog meer hapjes en
drankjes. Ook wie niet meewandelt, is welkom!
Inschrijven voor de wandeling is verplicht. Kaarten
kan je kopen bij de cultuurdienst en kosten 5 euro
(voor volwassen en kinderen). In deze prijs zijn
hapjes, drank en verzekering inbegrepen.
Wees er snel bij want
het aantal deelnemers is
beperkt.

Dokter, ik beweeg
weer!
Toneelvoorstelling

Margriet en Gerda nemen allebei deel aan de
cursus Bewegen op verwijzing. De vriendinnen
hebben een plan om Kamiel, de man van Margriet
die bijna niet meer uit de zetel komt, aan het
bewegen te krijgen. Hiervoor doen ze een beroep
op coach Roberto. Ze stuiten echter op hevige
weerstand.
Op maandag 19 november om 14 uur gaat deze
ludieke toneelvoorstelling voor en door senioren
door in GC De Volkskring. De inkom is gratis. Na
het toneel kan je kofﬁe en gebak kopen voor 3 euro.
Je moet vooraf inschrijven bij de cultuurdienst, via
cultuur@lede.be of op 053 60 68 61.
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100 jaar Wapenstilstand
De eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914 - 1918) wordt afgesloten op 11 november met 100 jaar
Wapenstilstand. In het kader van deze oorlogsherdenking organiseert de gemeente een aantal activiteiten:

Cinéfolie historique - Frantz

Eerbetoon aan de gesneuvelden

1919. Anna rouwt om de dood van haar verloofde Frantz.
Op een dag ontmoet ze de Franse Adrien, die bloemen
legt op het graf van haar verloofde. Maar wie is hij en
hoe kent hij Frantz?

Het college van burgemeester en schepenen legt op
zondag 11 november aan de oorlogsmonumenten in
Lede, Oordegem (monument van de Cyclisten op de
Grote Steenweg), Smetlede, Impe en Wanzele bloemen
neer. Als eerbetoon voor de vele gesneuvelden wordt
eveneens The Last Post gespeeld.
Dit gaat door om 11.30 uur (na de eucharistieviering van
11 uur) in Lede, om 11 uur in Oordegem, om 11.30 uur
(na de eucharistieviering van 11 uur) in Wanzele, om
10 uur in Smetlede en om 12.15 uur en in Impe.

We kleden op dinsdag 6 november GC De Volkskring
aan in het thema van deze historische ﬁlm. Om 19.45 uur
start de inleiding en om 20 uur begint de ﬁlm. We verloten een prijs onder de aanwezigen. Kaarten kan je
in de bib en bij de cultuurdienst kopen aan 4 euro of
10 UiTPAS-punten (UiTPAS aan kansentarief: 1,5 euro).
Aan de kassa betaal je 6 euro.

Willem Vermandere
over de Grooten Oorlog
Op vrijdag 9 november komt Willem Vermandere naar
GC De Volkskring. Deze voorstelling is uitverkocht.

Vredesboom
Op zondag 11 november wordt er een vredesboom
geplant aan het kerkhof in Lede. Een boom planten bij
een speciale gelegenheid is een oude traditie. En het
is meteen ook een moment om stil te staan bij vrede,
vandaag en morgen. De boomplanting gaat door om
10.30 uur. Alle aanwezigen krijgen krijgen een zakje
klaprozenzaad om te planten in de tuin als vredesteken.

Plus Minus
Blijf ook tijdens de herfst- en wintermaanden in
beweging! Vanaf 1 oktober kan je wekelijks genieten
van een waaier aan mogelijkheden om ﬁtter te worden
of te blijven:
• maandag, 10.45 uur: minireeksen linedance, volksdans,
yoga …;

•
•
•
•

dinsdag, 15 uur: badminton en tafeltennis;
woensdag, 12 uur: zwemmen (Warande, Wetteren);
donderdag, 15.30 uur: conditiegym;
vrijdag, 10.45 uur: stepaerobic en wandelvoetbal.

Twijfel je nog? Kom naar de sporthal en neem vrijblijvend
deel aan een of meerdere Plusminusactiviteiten.
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CoachMe is een leermoment voor (jeugd)trainers,
coaches, ouders, clubverantwoordelijken en
sporters. Op zondag 11 november nodigen we
drie boeiende sprekers uit: Paul Van Den Bosch,
Michaël Verschaeve en Dominique Baeyens.
Zij hebben het over individuele coaching,
prestatiepsychologie en teamcoaching.
De sprekers starten hun toelichting om 9.30 uur.
We eindigen om 12.30 uur met een netwerkmoment en receptie. Inschrijven kan via
www.regiosportzov.be. De deelnameprijs bedraagt
15 euro.

Leven zonder ﬁlter Fleur van Groningen

Barbarian
Obstacle Run

Voel jij je anders dan de meeste mensen? Krijg je
meer indrukken binnen? Heb je vaker behoefte
aan rust? Ervaar je diepgaande emoties, voel
je anderen makkelijker aan en streef je naar
diepgaande contacten? Mogelijk ben je zoals
1 op 5 personen hoogsensitief.

Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen
organiseert opnieuw een Obstacle Run in het
provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen.
Deze loopwedstrijd gaat door op zaterdag
17 november en bevat meer dan twintig
uitdagende obstakels. Deelnemers kunnen kiezen
tussen een parcours van 6 en 10 km.

Luistervinken

Op donderdag 8 november om 20 uur komt
columniste en schrijfster Fleur Van Groningen naar
GC De Volkskring. Zij verwerkte haar persoonlijke
ervaringen als hoogsensitieve vrouw in het boek
Leven zonder ﬁlter. Met dit ontroerend eerlijke
relaas steekt Fleur andere hoogsensitieve personen
een hart onder de riem en geeft ze ook hun
omgeving meer inzicht in het thema.
Deze lezing is de eerste uit de vierdelige reeks
Luistervinken. De cultuurdienst en de bibliotheek
nodigen vier interessante gastsprekers uit die
je een hele avond mee op sleeptouw nemen.
De prijs per lezing bedraagt 5 euro (UiTPAS
aan kansentarief: 1,5 euro), een abonnement
voor de 4 lezingen komt op 15 euro. Kaarten en
abonnementen kan je kopen in de bibliotheken en
bij de cultuurdienst.
De volgende lezingen worden gegeven
door Liesbet Triest (dialecten), Christine Van
Broeckhoven (alzheimer en dementie) en Sandra
Bekkari (gezonde voeding).

Alle informatie vind je op www.regiosportzov.be.
Op de Facebookpagina @Barbarianobstaclerun
vind je foto’s van de vorige editie.
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Tentoonstelling Dialect in Denderland
In november kan je in de bibliotheek terecht voor de
tentoonstelling Dialect in Denderland.
“Deze tentoonstelling is onderdeel van een groter
project over dialecten”, vertelt Michaël Van Houtte,
medewerker van de Erfgoedcel Denderland. Dat is
een intergemeentelijke projectvereniging die in Aalst,
Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove inspanningen
levert om het roerend en immaterieel erfgoed in de
regio te bewaren en te stimuleren.

Wat krijgen we precies te zien in de
tentoonstelling?
Michaël: “In het voorjaar organiseerden we dialectopnames in alle deelgemeenten van ons werkingsgebied.
In totaal leverde dit 77 ﬁlmpjes op, die je volledig kan
bekijken in de tentoonstelling. Zo krijg je een mooi
overzicht van 37 dialecten uit Denderland. We voorzien
hiervoor twee interactieve schermen want elke dialectspreker vertelde twee verhalen: één zelfgekozen verhaal,
bijvoorbeeld over een lokale volksﬁguur en daarnaast
ook de parabel van de verloren zoon, een verhaal dat al
sinds de 19e eeuw werd gebruikt bij dialectonderzoek.
Aan de hand van dit laatste ﬁlmpje kan je de dialecten
mooi vergelijken met elkaar. In Lede zitten er een paar
rasechte vertellers. Zo hoorden we fantastische verhalen
over plaatsnamen als den Berrevoesjenhoek in Lede, de
Poverettestraat in Impe en ’t Strontstraatje in Smetlede,
maar ook het verhaal van de Torenpissers uit Oordegem
en de zoektocht naar de gouden Mahomat in Wanzele.”

De ﬁlmpjes vormen dus de hoofdmoot?
Michaël: “De ﬁlmpjes zijn belangrijk omdat ze een mooi
beeld geven van de dialecten, maar er is nog veel meer.
Je komt meer te weten over de dialecten zelf en over
het dialectonderzoek in de streek. Onze regio werd in
het verleden op dit vlak regelmatig onderzocht. Lede
heeft een bijzondere ligging in het dialectlandschap.
De gemeente ligt pal in het overgangsgebied tussen
de Brabantse dialecten en de Oost-Vlaamse dialecten.
Hierdoor zijn er tussen de deelgemeenten soms grote
verschillen en vallen zowel typisch Brabantse kenmerken
als typisch Oost-Vlaamse kenmerken op in de volkstaal.

Om je dialectkennis te testen, kan je bovendien een
quiz spelen, met woorden en uitdrukkingen uit de
verschillende dialecten uit de regio. Er zitten mooie
en grappige uitdrukkingen tussen, waarvan ik niet wist
dat ze bestonden. Zoeitje? Oe aa lank aa of z’es onder
gien oenjer gebroedj, het zijn uitdrukkingen die tot de
verbeelding spreken!”

Waarom is het dialect zo belangrijk?
Michaël: “Dialect is een vorm van immaterieel erfgoed.
Het is geen gebouw of monument dat we kunnen
restaureren als het in verval geraakt. Dialect is de taal
van het hart en biedt een schat aan geschiedkundige
informatie. Wij willen de waarde van het dialect laten
zien. Je voelt dat het echte dialect verdwijnt. Het enige
voordeel is dat hoe meer het verdwijnt, hoe meer
aandacht mensen er aan schenken. Denk maar aan
televisieseries in het dialect. En er zijn nog nooit zoveel
dialectwoordenboeken uitgegeven als nu.”

Zijn die opnames enkel te bekijken in de
tentoonstelling?
Michaël: “Alle ﬁlmpjes zijn ook te bekijken via
MADEinDENDERLAND.be. Hierop vind je niet enkel
ﬁlmpjes, maar ook heel wat foto’s uit de oude doos,
oude kaarten van de regio, postkaarten, krantenartikels
… Je vindt er collectiestukken van steden en gemeenten
en van verenigingen en personen met een grote
erfgoedinteresse terug.”

Deze tentoonstelling is een onderdeel in
een groter project, zei je?
Michaël: “2018 is voor ons het Jaar van het Dialect,
waarin in alle gemeenten uit Denderland initiatieven
worden genomen om dialect in de kijker te zetten. In
Lede werd in oktober de verkiezing van het Mooiste
dialectwoord van Lede georganiseerd. Op donderdag
6 december wordt er ook een lezing georganiseerd
over dialect in Denderland. Liesbet Triest, zelf
afkomstig uit Lede en dialectoloog aan de Universiteit
Gent, komt dan spreken.”
>
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Erfgoedcel
Denderland

Wintersportkampen
tijdens de kerstvakantie

Erfgoedcel Denderland werkt
rond roerend erfgoed (alles
wat verplaatsbaar is, zoals
archiefstukken, archeologische objecten, andere
collectiestukken …) en immaterieel erfgoed
(dialecten, verhalen, tradities …). De cel brengt
het erfgoed uit de regio in kaart en maakt
het toegankelijk voor een zo breed mogelijk
publiek. Hierbij wordt veel aandacht besteed
aan behoud en beheer. Om dit mogelijk te
maken, werken zij samen met iedereen die het
cultureel erfgoed in de regio een warm hart
toedraagt, vrijwilligers en professionelen.

De kampen zijn een organisatie van de sportdienst en
gaan door in de sporthal.

Je kan voor erfgoedprojecten subsidies aanvragen bij Erfgoedcel Denderland. Die kunnen
oplopen tot 1.500 euro en je kan ze gebruiken om bijvoorbeeld sprekers of drukwerk te
betalen. Er is ook een uitleendienst, met onder
andere een beamer, scherm, videocamera’s,
fototoestellen en interactieve tentoonstellingsschermen. Tot slot helpen ze ook graag bij het
regionaal communiceren en promoten van jouw
erfgoedactiviteit via hun kanalen.
Meer informatie via erfgoedcel@aalst.be,
www.erfgoedceldenderland.be of op
053 72 33 65.

Lager onderwijs
• Het kamp gaat door op donderdag 27 en vrijdag
28 december.
• Eén dag gaan we indoor skiën in Terneuzen.
• Eén halve dag gaan we zwemmen naar de
Rozebroeken (Gent).
• Eén halve dag blijven we in de sporthal.
• De dagen starten om 8 uur en eindigen om 16.30 uur.
• Vergeet je lunchpakket, water en tussendoortjes niet.
De prijs omvat inkom en busvervoer voor beide
activiteiten, 2 uur skiles door gediplomeerde
lesgevers, 2 uur begeleid skiën, huur skimateriaal en
een drankje tijdens de middag.

Kleuteronderwijs
• Het kamp gaat door van woensdag 2 tot en met
vrijdag 4 januari.
• Er wordt gesport van 9 tot 12 uur.
• Toezicht wordt voorzien van 8.15 tot 9 uur en van
12 tot 12.15 uur.
• Vergeet je drankje en een tussendoortje niet.

Tarieven
Lager
Ledenaar (inwoner/schoolgaand)
Niet-Ledenaar
10 UiTPAS-punten

Verhaaltje voor het
slapengaan
Trek je beste pyjama aan voor het leukste
voorleesuurtje! Op vrijdag 16 november om
19 uur organiseren we in de bib van Oordegem
een knusse verhaaltjesavond voor kinderen van
5 tot 8 jaar. Terwijl de kinderen genieten van
een verhaal, kunnen ouders snuisteren in de
bib. Voorleesexperts staan klaar met een kop
kofﬁe en toffe boekentips.
Het voorleesuurtje is
gratis maar je moet
vooraf inschrijven in de
bib of via de website.

Sociaal tarief

Kleuter

50 euro

18 euro
+50%

-2,50 euro
-50%

UiTPAS aan kansentarief Ledenaar

12,50 euro

4,50 euro

UiTPAS aan kansentarief
niet-Ledenaar

18,75 euro

6,75 euro

In sommige gevallen betaalt je mutualiteit een deel
van je inschrijvingsgeld terug. Meer info hierover bij
de sportdienst.

Inschrijvingen
• Je mag tot en met 14 december (lager) en
21 december (kleuter) inschrijven. Opgelet:
plaatsen voor het lager onderwijs zijn beperkt.
• Je kan online via www.lede.be, via e-mail (met
inschrijvingsstrookje als bijlage) naar sport@lede.be
of in de sporthal inschrijven.
• Betalen doe je via overschrijving op
BE10 0910 0954 2304 met mededeling: naam
activiteit + naam deelnemer, via Bancontact of cash
in de sporthal.
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UiTPASVOORDELEN IN DE KIJKER
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UiTPAS
PUNTEN

Theater Rosie
Zomertrilogie

Een #metoo-stuk
van Carlo Goldoni
in een afgeslankte
muziektheaterversie.
Of hoe we in 250 jaar
geen haar veranderd
zijn.
Wanneer: vrijdag 30 november en zaterdag
1 december om 20 uur, zondag 2 december om
19 uur en maandag 3 december om 19.30 uur
Waar: GC De Volkskring
Prijs: volwassenen: 10 euro, studenten en 60+:
9 euro, UITPAS kansentarief: 1,5 euro
Reservatie: www.theaterrosie.be
Omruilvoordeel
In ruil voor 4 UiTPAS-punten krijg je een glas
cava.

Wat zit er in de ondergrond
van Lede?
Voordracht over de oorsprong en het gebruik
van een historische bouwsteen door Marleen
de Ceukelaire, conservator van de geologische
collecties aan het Koninklijk Belgisch Instituut
voor natuurwetenschappen.
Wanneer: vrijdag 19 oktober om 20 uur
Waar: Oc Impe
Prijs: leden: 3 euro, niet-leden: 5 euro,
UITPAS kansentarief: 1,5 euro
Info: www.davidsfondslede
Omruilvoordeel
In ruil voor 5 UiTPAS-punten ontvang je een
klassieke cd.
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Omruilvoordeel
Ouders krijgen een glas cava op vrijdag
19 oktober in ruil voor 5 UiTPAS-punten.
Alle info vind je op pagina 10.

Toneelkring Vreugd in deugd
De revisor 2.0

Een absurde komedie.
Wanneer: zaterdag 17,
vrijdag 23 en zaterdag
24 november om 20 uur
Waar: GC De Volkskring
Omruilvoordeel
In ruil voor 10 UiTPASpunten krijg je vooraf in
de foyer een inleiding
op de voorstelling en
een gratis drankje. Na de voorstelling krijg je een rondleiding
achter de schermen en een woordje uitleg van enkele spelers.
Dit aanbod geldt bij de première op 17 november en is
beperkt tot de eerste 10 inschrijvers. De voorstelling zelf (10
euro, UITPAS kansentarief: 1,5 euro) is niet inbegrepen in de
prijs. Afspraak om 19.30 uur. Interesse?
Mail naar reservatie@vidlede.be.
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Viva La Fiesta: Mexican Halloween
Woensdag 31 oktober is het Halloween en dat is een reden
voor een feestje! We brengen Dia de los Muertos naar GC
De Volkskring en verwachten jullie dan ook allemaal verkleed
in een echte ‘La Calavera de la Catrina’. Een vampier mag
natuurlijk ook. C Wie verkleed is, krijgt een gratis bonnetje!
Prijs: VVK: 4 euro, ADK: 6 euro
Omruilvoordeel
In ruil voor 3 UiTPAS-punten
krijg je een gratis drankje.

3
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Lede
Agenda
Vergadering AA-groep
De Leeuwerik

elke dinsdag van 20 tot 22 uur
Stella Matutina College - Lede,
Bellaertstraat 11
Info: ADB Antwerpen, 03 239 14 15 of
deleeuweriklede@hotmail.com.
Permanentie groep: 0470 26 90 22.

Bloed geven

woendag 17 oktober van 18.30 tot
21 uur
De Bron
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Minecraft Kids Edition

woensdag 17 oktober van 14 tot 17 uur
Bibliotheek
Samenwerking met BibArt

Knutselatelier

woensdag 17 oktober - 16 januari, van
13.30 tot 15.30 uur of van 16 tot 18 uur
Jeugddienst

Bloemschikken
Groene kriebels - Celebrations

woensdag 17 oktober, 21 november en
12 december, van 20 tot 22 uur
De Bron
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

Tasjes in kurkleer

donderdag 18 en 25 oktober,
van 19.30 tot 22 uur
De Bron
Zowel voor starters als ervaren naaisters.
Basiskennis stikken is nodig. Inschrijven is
verplicht.
Leden: 28 euro, niet-leden: 31 euro,
UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Femma Lede
Info: steven.mieke@telenet.be

Heilig Hart: Compagnie Cecilia

donderdag 18 oktober van 20 tot
22.30 uur
GC De Volkskring
Grappig maar pakkend verhaal van 2 vrouwen en 2 mannen die hun weg zoeken in
het leven. Daarbij crashen ze meer dan ze
willen.
18 euro, -26, 65+: 15 euro,
UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Cultuurdienst

Wijndegustatie: cava

donderdag 18 oktober van 20 tot
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via

info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: info@commanderijmolenberg.be,
www.commanderijmolenberg.be

Leeskring Leorim

donderdag 18 oktober van 20 tot 22 uur
Bibliotheek
Mazzel tov van Margot Vanderstraeten.
2 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Davidsfonds Oordegem en vzw Leesweb
Info: www.davidsfondsoordegem.be

Dag van de jeugdbeweging
vrijdag 19 oktober
Zie pagina’s 10 en 16.

Lede onder de grond over de Lediaanse steen

vrijdag 19 oktober van 20 tot 22 uur
Oc Impe, Essestraat 4
Voordracht over de oorsprong en het
gebruik van een historische bouwsteen,
door Marleen de Ceukelaire.
Zie pagina 16.
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondslede.be

Wat doe je in de kou?
vrijdag 19 oktober van 19 tot 23 uur
Zie pagina 9.

Demo kringlooptuinieren

zaterdag 20 oktober van 9.30 tot
11.30 uur
Kringlooptuin, Kerkevijverstraat z.n.
Milieudienst
Info: kringloopkracht@lede.be

Wafelenbakweekend

zaterdag 20 en zondag 21 oktober
Feestzaal De Blauwe Kanne, Dries 20
Met deur-aan-deurverkoop. Je kan ook
bestellen op 0497 77 12 89.
10 wafels: 6 euro.

Muziek rond verhalen Verhalen vol muziek

van 20 oktober tot 3 november,
van 13 tot 14 uur of van 14 tot 15 uur
RUIStablet, Billegemstraat, 103
Het verhaal van de kindjes staat voorop.
We zoeken hoe we die verhalen in een
muzikaal jasje kunnen steken, hoe we
emoties muzikaal kunnen weergeven.
10 euro, 3 sessies: 25 euro.
Info: 0475 41 97 56,
adelheid.sieuw@ruistablet.be,
www.ruistablet.be
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Daguitstap:
The ﬁnal offensive Het einde van Wereldoorlog I

zaterdag 20 oktober van 8.30 tot
20.30 uur
Sportcomplex De Ommegang
Met o.a.: Hippo.War tentoonstelling in
Hypodroom Waregem, begraafplaats
‘Flanders Field’, de slag om de Kemmelberg, brouwerijbezoek en 2 maaltijden.
Inschrijven via info@davidsfondslede.be.
58 euro, UiTPAS kansentarief: 3 euro.
11 novembercomité, Davidsfonds Lede
en Heemschut Lede
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondslede.be

Griezelen met het
Green Screen

zaterdag 20 oktober van 9 tot 12 uur
Bibliotheek
Kom naar de fotostudio in de bib, kies
je favoriete achtergrond, zet je voor het
Green Screen en neem een pose aan. Deze
activiteit is gratis, inschrijven is niet nodig.

Demo Virtual Reality

zaterdag 20 oktober van 9 tot 12 uur
Bibliotheek
Ontdek virtueel plaatsen over de hele
wereld. Deze activiteit is gratis, inschrijven
is niet nodig.

Workshop zilverklei:
Eigenzinnig zilver

zaterdag 20 oktober van 9 tot 13 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel. Past deze datum
niet? Geef een seintje en we plannen
een passende datum in.
75 euro
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be

Indietronic Fest #3

zaterdag 20 oktober van 19 tot 3 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 4.

Ezeldom-avond: gezelschapspelletjes
zaterdag 20 oktober, 17 november,
22 december, telkens om 20 uur
Herberg Koning Ezel, Kerkevijverstraat 41 A
Info: 0499 11 77 09, info@meaningfool.org,
www.meaningfool.org

Eetfestijn
zondag 21 oktober van 11.30 tot
12.30 uur of van 12.30 tot 14 uur
Oud gemeentehuis, Essestraat 4
Varkenshaasje, tongrolletjes of vegetarische noedelschotel. Kinderen: kipﬁlet
met appelmoes. Inschrijven is verplicht.
Opbrengst voor natuurgebieden

Lede
Agenda
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Geelstervallei en Paepegembos.
Volwassenen: 18 euro, tot 12 jaar: 10 euro.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77, 0486 92 05 90,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

Flockerdeﬂockerdeﬂock

Soul Sundays

vrijdag 26 oktober
Zie pagina 9.

zondag 21 oktober van 14 tot 18 uur
Centrum in Balans, Molenbergstraat 2
Healingdag. Combinatie van The Journey
methode met opstellingen. Je kan vragen
stellen of juist de kat uit de boom kijken.
60 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
053 57 03 60, info@centrum-inbalans.be,
www.centrum-inbalans.be

Rien à déclarer
maandag 22 oktober
Zie pagina 11.

Bloed geven

dinsdag 23 oktober van 18.30 tot
21 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Info: bloed@lede.rodekruis.be

Kinderworkshop
bloemschikken: Hallo halloween

woensdag 24 oktober van 14.30 tot
16 uur
De Bron
Inschrijven verplicht.
10 euro, UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Gezinsbond Lede
Info: 0473 29 38 72,
marcia_vandeneeckhout@hotmail.com,
www.gezinsbondlede.be

donderdag 25 oktober van 20 tot
23 uur
Houtzagerijstraat 25
Best Pittig Lede

Heksentocht

Lezing:
Heksen, Spoken, Truken en Tover

vrijdag 26 oktober van 20 tot 22 uur
Oc Oordegem, Oordegemdorp 29
Door Katrien Ryserhove. Mythes over
heksen, spoken en bijgeloof.
Tot slot kunnen de toehoorders zich de
hand laten lezen.
Niet-leden: 6 euro, leden: 3 euro, UiTPAS
kansentarief: 1,5 euro.
Davidsfonds Oordegem
Info: www.davidsfonds.be,
www.davidsfondsoordegem.be

Workshop bronsklei:
Eigenzinnig brons

zaterdag 27 oktober van 9 tot 15 uur
Juwelen Kaat Van Hove, Wilgenstraat 5
Maak je eigen juweel.
Past deze datum niet? Geef een seintje en
we plannen een passende datum in.
75 euro
Info: 0486 14 24 93,
info@juwelenkaatvanhove.be,
www.juwelenkaatvanhove.be

Grote Heksentocht Smetlede

donderdag 25 oktober of zaterdag
27 oktober, telkens van 14 tot 17.30 uur
A Touch of Happiness, Bellaertstraat 26A
Naast de theorie gaan we heel praktisch
aan de slag. Maximum 6 deelnemers, inschrijving is geldig na ontvangst betaling.
97 euro (cursusmateriaal, 10 stenen,
water, thee).
Info: 0472 23 81 85,
www.atouchofhappiness.com

zaterdag 27 oktober van 19 tot
21.30 uur
Kantine FC Smetlede, Schildekensstraat
7 km langs Smetleedse wegen en bossen.
Inschrijven enkel via www.tinyurl.com/
heksentochtsmetlede en dit uiterlijk
24 oktober. Betalingsbewijs meebrengen.
Starten tussen 19 en 21.30 uur in de
kantine van FC Smetlede. Goed schoeisel
en zaklamp zijn aan te raden. Honden zijn
niet toegelaten.
ADK: 10 euro, VVK: 7 euro, <12 jaar:
3 euro.
Heksencomité & FC Smetlede

How to STEM in de klas

Kaarting - belotten

Workshop:
Kennismaking met edelstenen

donderdag 25 oktober van 19.30 tot
22 uur
Bibliotheek
Vorming over technologisch speelgoed
voor leerkrachten lager- en kleuteronderwijs door Fablab Erpe-Mere.
Je krijgt een ofﬁcieel vormingsattest.
De workshop is gratis maar inschrijven
is verplicht.
BibArt

zaterdag 27 oktober om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

Demo: beste apps voor je
smartphone

woensdag 31 oktober van 19.30 tot
22 uur
Bibliotheek
40-tal essentiële apps voor alle mogelijke

doeleinden: kantoor, op reis, om te
sporten …
3 euro
BibArt

Fuif: Viva La Fiësta

woensdag 31 oktober om 21 uur
GC De Volkskring
Zie ook pagina 16.
Chiro Nele Lede

Tentoonstelling:
Dialecten in Denderland
november
Zie pagina 14-15.

Reveil

donderdag 1 november, tussen 17 en
18 uur
Begraafplaats Lede
Breng een kaars mee.
The Antonio Crooner Quartet en de
Sokkenstopperij
Info: Facebook

CinéFolie Historique: Frantz
dinsdag 6 november
Zie pagina 12.

Zwartepietendag
woensdag 7 november
Zie pagina 10.

Workshops en vormingssessies in
aquarel

donderdag 8 november van 19 tot
22 uur
De Bron
8 euro
Kunstgroep Experimentele Art Lede
Info: 053 80 78 83, spresiaux@hotmail.com

Leven zonder ﬁlter Fleur Van Groningen

donderdag 8 november van 20 tot
22.30 uur
Zie pagina 13.

Over de Grooten Oorlog
door Willem Vermandere
vrijdag 9 november
Uitverkocht.

Graﬁsche WAT?
Graﬁsche partituren!

van zaterdag 10 november tot
24 november, van 13.30 tot 15 uur
RUIStablet, Billegemstraat 103
Hoe zet je bolletjes en streepjes om in
muziek? Kan je alles wat je ziet ook spelen
of zingen? Hoe laat je iemand horen wat
je voelt bij een foto? Speel je een instrument? Neem maar mee. Kun je geen
noten lezen: geen enkel probleem!

Lede
Agenda
12 euro, 3 sessies: 32 euro.
Info: 0475 41 97 56,
adelheid.sieuw@ruistablet.be,
www.ruistablet.be

Verhaaltje voor het slapengaan

Gekke Pietendag

zaterdag 17 november, vrijdag
23 november, zaterdag 24 november,
telkens van 20 tot 22 uur
Zie pagina 16.
Info: 0497 29 39 83, reservatie@vidlede.be,
www.vidlede.be

zaterdag 10 november van 15 tot 18 uur
Oc Oordegem, Dorp 29
Met voorstelling van Studio Gekko.
Leden: 3 euro, niet-leden: 6 euro,
volwassenen gratis.
Gezinsbond Oordegem
Info: k.schollaert@telenet.be

Ontmoetingsmoment

zaterdag 10 november van 13.30 tot
16 uur
Rode Kruis, Katstraat 14
Welzijnsschakel Lede
Info: welzijnsschakellede@gmail.com

Coach me

zondag 11 november
Zie pagina 13.

Opening carnavalsseizoen
zondag 11 november
Zie pagina 9.

Eerbetoon aan de gesneuvelden en
vredesboom planten
zondag 11 november
Zie pagina 12.

Groepswandeling

dinsdag 13 november van 19.30 tot
21.30 uur
Sporthal De Ommegang
Begeleide wandeling (10 à 12 km) in en
rond Lede. Elke tweede dinsdag van de
maand.
WSV Gezellige Blommes
Info: 0494 23 49 19,
wsvgezelligeblommes@gmail.com,
wsv-gezellige-blommes.webnode.be

Organiseer & Heers

woensdag 14 november van 20 tot
23 uur
Bellaertstraat 15
Best Pittig Lede

Wijndegustatie: vaca
Clément Lissner (Elzas)

donderdag 15 november van 20 tot
22.30 uur
Den Bonten Os, Molenbergstraat 20
Niet-leden zijn welkom na inschrijving via
info@commanderijmolenberg.be.
Niet-leden: 30 euro.
Wijngilde Commanderij Molenberg Lede
Info: info@commanderijmolenberg.be,
www.commanderijmolenberg.be

vrijdag 16 november
Zie pagina 15.

De Revisor 2.0

Barbarian Obstacle Run
zaterdag 17 november
Zie pagina 13.

Lede Gesmaakt op stap in Wanzele
zondag 18 november
Zie pagina 11.

Folklore en symboliek van bomen

zondag 18 november van 14 tot 17 uur
Café De Oude Mol, Impe
Stevig schoeisel of laarzen.
Natuurpunt Lede
Info: 0479 30 24 77,
saerens_yvette@hotmail.com,
www.natuurpunt.be

19
Knuffelturnen

zondag 25 november, 2 en 9 december,
van 11 tot 12 uur
Sporthal Ommegang
Voor kindjes van 3 tot 6 jaar samen
met een (groot)ouder. Reserveer via de
link op de Facebookpagina. Sportieve
kledij aantrekken en een deken of strandhanddoek meebrengen.
Voor 3 sessie: 15 euro (leden), 20 euro
(niet-leden).
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77

Mei ‘86 Congratulations!

zondag 25 november van 15 tot 17 uur
GC De Volkskring
Show met veel muziek en anekdotes uit
deze tijd door Amaryllis Temmerman en
John Terra.
14 euro, -26, 65+: 12 euro,
UiTPAS kansentarief: 1,5 euro.
Cultuurdienst

Quizavond

maandag 19 november
Zie pagina 11.

vrijdag 30 november van 19 tot 23 uur
De Bron
Groep van 4 à 5 personen. Deuren: 19 uur.
12 euro
Landelijke Gilde Lede
Info: 053 81 00 15,
evert.vermoesen@telenet.be

Workshop grime

Zomertrilogie

Dokter, ik beweeg weer!

zaterdag 24 november
Zie pagina 9.

Repair Café in Lee!

zaterdag 24 november van 11 tot
16.30 uur
De Kringwinkel, Hoogstraat 7
Red jouw kapotte spullen van de afvalberg!
Repareer ze in het Repair Café en geef ze
een tweede leven.
Milieudienst

Reünie 60-jarigen

zaterdag 24 november
Intermezzo, Kasteeldreef 55
Werd of word je 60 in 2018? Ben je afkomstig uit Lede, woon je in Lede of heb je
hier schoolgelopen? Heb je nog geen
uitnodiging ontvangen? Geef ons dan
een seintje!
Info: lede58@hotmail.com

Kaarting - belotten

zaterdag 24 november om 20 uur
‘t Zaalken, Papegemstraat 43
2 euro
Info: kwb.papegem@gmail.com

vrijdag 30 november van 20 tot 22 uur,
zaterdag 1 december van 20 tot 22 uur,
zondag 2 december van 19 tot 21 uur,
maandag 3 december van 19.30 tot
21.30 uur
GC De Volkskring
Zie pagina 16.
Info: www.theaterrosie.be

Chocoladeworkshop voor
volwassenen

vrijdag 30 november van 19.30 tot
22.30 uur
Parochiaal centrum, Impedorp 57
Je gaat alvast naar huis met een doos vol
lekkernijen! Breng zeker een schort mee.
Inschrijven kan via de link op onze
Facebookpagina.
20 euro
Gezinsbond Impe
Info: 0477 18 87 77,
gezinsbond.impe.papegem@gmail.com

Gemeentediensten
GEMEENTEHUIS
Markt 1
9340 Lede
Openingsuren:
ma 09.00 - 12.00 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.00 uur
do 09.00 - 12.00 uur
16.00 - 19.00 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
Burgerzaken (bevolking en
burgerlijke stand)
053 60 68 10
burgerzaken@lede.be
Cultuur
053 60 68 60
cultuur@lede.be
Financiën
053 60 68 80
ﬁnancien@lede.be
Informatica
053 60 68 09
informatica@lede.be
Jeugd
053 60 68 62
jeugd@lede.be
Kinderopvang
053 60 68 63
kinderopvang@lede.be
Milieu
053 60 68 25
milieu@lede.be
Patrimonium
053 60 68 50
patrimonium@lede.be
Personeel
053 60 68 20
personeel@lede.be
Secretariaat
053 60 68 00
secretariaat@lede.be
Stedenbouw
053 60 68 40
stedenbouw@lede.be
Technische dienst
053 60 68 30
technische.dienst@lede.be
Verkeer
053 60 68 37
verkeer@lede.be
OCMW: administratie
053 80 20 22
info@ocmw.lede.be
ANDERE DIENSTEN
Academie voor
Muziek en Woord
Huize Moens
Markt 5 - 9340 Lede
053 60 68 70
academie@gamw.lede.be
Speelplein Krawietel
Watermolenstraat 11
9340 Lede

Speelplein Papegem
Bovenstraat 15 - 17
9340 Lede
Knutselatelier
Rammelstraat 1A
Bibliotheek
Hoofdbibliotheek Lede
Kerkevijverstraat 19A
053 82 53 30
bibliotheek@lede.be
Openingsuren:
ma 15.30 - 19.30 uur
di 09.00 - 12.00 uur
wo 14.00 - 18.00 uur
do 15.30 - 19.30 uur
vr 09.00 - 12.00 uur
za 09.00 - 12.00 uur
Uitleenpost Oordegem
Oordegemdorp 29
09 365 08 05
Openingsuren:
wo 14.00 - 16.00 uur
do 17.30 - 19.30 uur
za 10.00 - 12.00 uur
Brandweer
Vijverstraat 2A
9340 Lede
112
secretariaat@brandweer.lede.be
Buitenschoolse kinderopvang
‘t Klavertje 4
Lede: Steenstraat 7
053 80 89 21
Oordegem: Oordegemdorp 29
09 366 03 08
Wanzele: Watermolenstraat 13
053 82 85 00
De Bron
Kerkevijverstraat 19A
9340 Lede
GC De Volkskring
Kasteeldreef 18
9340 Lede
OCMW: sociale dienst
Kasteeldreef 50
9340 Lede
053 80 20 22
Wijk-werken Aalst-Lede
Rammelstraat 1A
9340 Lede
053 60 68 78
ingrid.vervoenen@vdab.be
Lokale politie Erpe-Mere/Lede
Administratief Centrum 2
9340 Lede
053 60 64 64 (nood: 101)
PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu
Sporthal
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 80 82 84
Sportdienst
Ommeganglaan 60A
9340 Lede
053 60 68 64
sport@lede.be
WZC Markizaat
Willem de Bettelaan 2
9340 Lede
053 80 39 14

Wachtdienst
Antigifcentrum
070 24 52 45
Zelfmoordpreventie
1813
www.zelfmoord1813.be
Wachtdienst huisartsen
053 80 91 91
www.huisartsenlede.be
Wachtdienst apothekers
0903 99 000
www.avlva.be, www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
053 70 90 95

